MET HART VOOR BARTH
Bestel uw lunch bij Brasserie Zunte en steun het Bartholomeus Gasthuis
U kunt weer bij Brasserie Zunte terecht voor een (h)eerlijke lunch. Omdat er vanwege de 1,5 meter
inrichting van de Brasserie minder zitplaatsen zijn, is het nu tijdelijk mogelijk om een lunch bij Zunte
te bestellen en op te halen. Met uw bestelling steunt u de welzijnsactiviteiten van het Bartholomeus
Gasthuis. Dus geniet van een goede lunch én draag meteen uw steentje bij.

LUNCH VAN ZUNTE

1x koud broodje belegd naar keuze + 1x warm broodje belegd naar keuze +
1x warme drank + 1x koude drank

HOE WERKT HET?
1.

Bestellen kan dagelijks tot 11.00 uur. Ophalen van de lunch kan vanaf 12.30 uur.

2.

Bekijk het menu op de achterzijde en maak uw keuze.

3.

Vul het formulier op de achterzijde in en mail deze naar:
hartvoorbarth@bartholomeusgasthuis.nl

4.

Wij zorgen dat uw lunch voor u klaar staat op de door u gewenste dag en tijdstip. U ontvangt
hiervan een bevestiging.

5.

De opbrengst gaat naar uitbreiding van gratis activiteiten voor oudere wijkbewoners,
welzijnsprojecten of naar de instandhouding van het cultureel erfgoed.

LUNCHMENU BESTELFORMULIER
LUNCH VAN ZUNTE €9,50
Bruin landbrood uit de streek:
Oude kaas met vijgen compote (vegetarisch)
Huisgebraden rosbief met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, kappertjes
Gepocheerde zalm met zeekraal, dragon-dillesaus en ei
Witte bol met:
Utrechtse rundvleeskroket van Zeldenrijk met grove mosterd
Vegetarische groente kroket
Koude drank:
Jus d’orange
Appel/vlierbessensap
Appelsap

Warme drank:
Koffie
Thee

LUNCH UvoorU €5,75
Zachte bruine bol met boeren belegen kaas
Zachte bruine bol met achterham
Witte bol met Utrechtse rundvleeskroket van Zeldenrijk met grove mosterd
Witte bol met vegetarische groente kroket
Koude drank:
Melk
Karnemelk

Warme drank:
Koffie
Thee

Naam:
Telefoonnummer:
Gewenste datum en tijdstip:

Heeft u het formulier ingevuld? Sla het formulier op en stuur het per e-mail naar:

hartvoorbarth@bartholomeusgasthuis.nl

